HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Dne 29.10.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení divadelní
společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na úrovni. Předprodej
vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že od 1.7. do 31.7.2020 bude otevírací doba
následující: pondělí 8:00h-17:00h, úterý 14:00h-18:00h, středa 8:00h-12:00h,
čtvrtek 14:00h-18:00h, pátek 8:00h-12:00h.
MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 29.6. do pátku 3.7.2020 neordinuje
z důvodu dovolené.
MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 29.6. do pátku 3.7.2020 neordinuje
z důvodu dovolené.
MUDr. Burýšková, dětská amb. Klobouky u Brna oznamuje, že od pondělí 29.6.
do pátku 10.7.2020 neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 1.7.2020 od 10:00h – 10:30h u KD
prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, nové brambory 15Kč/kg, skleníková rajčata,
papriky, okurky, česnek, med a mák.
Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci ve čtvrtek 2.7.2020
od 13.00 do 15.00 hod. před KD prodej svých výrobků. Nabízíme dámské
vycházkové a letni šaty, kostýmky, tuniky a halenky z kvalitních elastických
úpletů, vše i v nadměrných velikostech a novou kolekci pánských košil. Přijďte
se podívat a nakoupit kvalitní české zboží.
Fotbalisté A mužstva SK Krumvíř sehrají v sobotu 4. července od 10:30 doma
přátelský zápas se Zbrojovkou Brno.
Studio 1 pořádá příměstský pohybový tábor ve 4 turnusech: 6.7.-10.7., 13.7.17.7., 10.8.-14.8., 17.8.-20.8. Místo konání: Hotel Kraví hora Bořetice, cena
2 400,-Kč. Přihlášky a info na e-mailu: info@tstudio1.cz nebo na tel. č.:
722 906 389.
Girasole sdružení pro pomoc a rozvoj zve všechny pečující, kteří pečují doma o
své blízké, na setkání pečujících 1.7.2020 v 16:00h na adrese: Mrštíkova 122/1,
Hustopeče. Kontakt: Kateřina Štýblová, DiS. – e-mail: styblova@girasole.cz
nebo tel. č.: 775 099 953.
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Firma Topenářský servis bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná
paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v pátek dne 3.7.2020 Zájemci se
mohou objednat telefonicky na tel. č.: 608 748 989.
BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., Brumovice č. 410, okr. Břeclav, rozšiřuje výrobu a
nabízí práci u níže uvedených pracovních pozic. U většiny dělnických profesí
postačí jen základní vzdělání – nové uchazeče zaškolíme: 1. Dělník v čalounické
výrobě – bednař, balič, 2. Čalounice v nábytkářské výrobě, 3. Dispečer dopravy,
4. Řidič s oprávněním skupiny B – rozvoz, vynáška a montáž postelí. Práce
v dělnické pozici je vhodná i pro studenty starší 18 let v rámci letní brigády o
prázdninách. Nabízíme odpovídající mzdu, množství firemních benefitů jako
např. příspěvek 1.000,- kč na dopravu/měsíc, firemní školka, firemní jídelna,
slevy na firemní výrobky. Bližší informace zjistíte na telefonním čísle:
727 807 451 nebo 519 440 651, nebo kdykoliv osobně v BLANÁŘ NÁBYTEK,
a.s., Brumovice č. 410 u Mgr. Vladimíra Kučery, personalisty.
Firma Elektroinstalace Jiří Bdinka Klobouky u Brna nabízí veškeré
elektromontážní práce: elektromontáž elektrických rozvodů novostaveb i
rekonstrukce starších rodinných domů, výměna, montáž svítidel, zásuvek,
vypínačů, rozvaděčů, domácí telefony, montáž hromosvodů, zabezpečovací a
kamerové systémy. Firma působí na trhu již 13 let a garantuje poctivý a osobitý
přístup a kvalitně odvedenou práci. Telefon 728 870 799.

